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BOLETIM DOMINICAL – 29/03/15 
      Uma panorâmica sobre Cantares 

      No boletim anterior dissemos que a vida literária de  

Salomão, como autor inspirado por Deus, teve três 

fases: Juventude – livro de Cantares; Maturidade – livro 

de Provérbios; e Velhice - Eclesiastes. 

      Cantares, chamado também de Cântico dos 

Cânticos, portanto, é o inicio dos labores literários de 

Salomão onde ele retrata o frescor da vida, quando se 

tornara rei, o relacionamento afetivo envolvendo um 

homem e uma mulher. Nesse livro Salomão trata dele 

mesmo e de uma favorita sua, dentre as mil mulheres 

que teve,  Sulamita, mulher morena e mui formosa. 

     Cantares ainda é uma ode (composição poética de 

caráter lírico) sobre o relacionamento íntimo entre um 

homem e uma mulher que se amam, e cujo amor se 

expressa dentro do matrimônio. 

    Segundo o texto sagrado, Salomão teve mil mulheres 

(1 Rs 11.1-3), a maioria delas por questões políticas, 

mas nenhuma delas gozou tanto de sua estima e amor 

quanto a Sulamita retratada em  Cantares. O caso com 

a Sulamita foi quando o seu harém tinha 

aproximadamente 50 ou 60 esposas.   

   Segundo Ellisen, Conheça Melhor o Antigo 

Testamento, o livro tem sido interpretado de duas 

maneiras: drama e idílio lírico, sendo o mais plausível 

aquela que o interpreta como idílio lírico, com ênfase no 

romance e casamento de Salomão com a Sulamita. 

“Aqueles que consideram o poema um conjunto de 

idílios, identificam Salomão  como o amante em toda a 

história, que seria a seguinte: O rei Salomão, ao visitar 

sua vinha do monte Líbano, encontra-se por acaso com 

a formosa donzela Sulamita, que dele foge. Ele a visita 

disfarçado de pastor e conquista seu amor. Vem, então, 

com toda a pompa requisitá-la como sua rainha. Casam-

se no palácio real quando o poema principia. 

Entremeiam-se reminiscências da época da conquista e 

reflexões feita pelos amantes, bem como coros que 

realçam as várias figuras”. 

     Cantares é considerado como o grande livro bíblico  

     
 

sobre a “lua de mel”, início da vida matrimonial, sendo 

insuperável por sua beleza, figuras sutis e profundas 

verdades humanas. Pelo fato do livro enfatizar muitos 

aspectos físicos do romance, beleza e amor, muitos o 

considera um livro erótico e não qualificado para fazer 

parte do Cânon Sagrado. 

    Segundo os estudiosos bíblicos, Salomão quando 

escreveu Cantares tinha como objetivo histórico 

comemorar o seu casamento com a Sulamita e 

expressar as delicias íntimas do casamento como uma 

dádiva de Deus. Com essa ênfase fica a lição de se 

preservar, tanto o homem como a mulher, para o 

casamento, estando fora de cogitação relações 

sexuais a parte dessa instituição divina. O objetivo 

religioso tem como ênfase revelar o amor de Deus por 

Israel, o seu povo, que é considerado nos livros 

proféticos como a esposa de Yahweh, bem como dele 

para com o seu marido, Deus. É importante observar 

que o relacionamento conjugal de Deus com Israel é 

tipo do amor do Filho de Deus, Jesus Cristo, pela sua 

Igreja, que é considerada a noiva do Cordeiro e no 

futuro escatológico esposa Sua (Ap 21.9). 

     Segundo Ellisen, o livro de Cantares enfatiza duas 

facetas do amor: ternura e paixão, a primeira no 

cuidado carinhoso para com o outro cônjuge e a 

segunda no arrebatado zelo da proteção ciumenta (o 

amor é forte como a morte). Ainda segundo o autor de 

Conheça Melhor o Antigo Testamento, o amor 

verdadeiro está expresso em Ct 8.7: “Nem muitas 

águas conseguem apagar o amor; os rios não 

conseguem levá-lo na correnteza. Se alguém 

oferecesse todas as riquezas de sua casa para adquirir 

o amor, seria totalmente desprezado”. 

    Cantares, na cultura israelita da época, era lido na 

festa da Páscoa, que é a primeira festa do ano do 

povo de Deus do passado. Como a Páscoa fala de uma 

aliança de Deus com o seu povo, que é simbolizada 

numa relação matrimonial, a mensagem de Cantares 

fala sobre o amor de Deus pelo seu povo, numa 

relação como que de casados. 

    Quanto a Cristologia, como foi dito acima, o livro 

tipifica Cristo como o noivo celestial e a igreja como 

sua noiva, que se unirão em núpcias no grande dia da 

segunda vinda do Senhor. “Regozijemo-nos, e 

alegremo-nos, e demos-lhe glória; porque vindas são 

as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou” 

Ap 19.7.           Pr. Eudes Lopes Cavalcanti  

 

  

 

 

  

 

 
 

  

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
           

        CALENDÁRIO DE EVENTOS (MAR/ABR) 
29/03 – Sopão. 03/04 – Manhã de Jejum e 

Oração; 04/04 – Aniversário de Quinze Anos; 03 

a 05/04 – Congresso DEMEC (João Pessoa); 

24/04 – Casamento Luciano; 26/04 – Aniversário 

Conj. Ebenézer; 26/04 – Sopão Rota do Sol.                 

           ANIVERSARIANTES DE ABRIL 
03-Josafá Porfírio, 05-Valdenise Tavares (Nil), 06-
Cristiane Ferreira (E. Sátiro) 07-Ione Gomes, 08-
Zenaide Ferreira, 08-Mizael Meireles  
Neto/Adeilda), 08-Tânia Mª (Valentina), 09-
Joseline de Aquino, 09-Warley Lamartine, 10-Mª 
José Costa, 10-Yuri Medeiros (R. do Sol), 11-
Rhamayranna Silva (Valentina), 11-Marcos 
Gonçalves (Valentina), 15-Ana Valéria, 15-Vera 
Lúcia, 15-Romeu Nunes, 16-Mª das Graças (Gal), 
16-Josenildo de Holanda (R. do Sol), 16- Jhenyffer 
Belmont (filha Gentil), 17-Jonas David, 18-Ana 
Cláudia Sousa, 19-Amanda Santana (Valentina), 
19-Jucyfranci Maria (E. Sátiro), 21-Hercília Santos 
(R. do Sol), 22-José Francisco, 23-João Neto, 23-
Regina Celly (Valentina), 23-Mônica (Valentina), 
23-Sérgio Pontes (E. Sátiro), 25-Iza Mª, 25-Uziel 
Ferreira (E. Sátiro), 26-Paulo Kauan (Valentina), 
26-Mª Eliete (Valentina), 26-Larissa Lopes, 26-
Mariana Batista (filha/Larissa), 26-Massius Lopes, 
30-Edson Gabriel (filho/TEI) e 30-Diác. David 
Barcelos. 

ESCALA DE DIACONOS 
Hoje à noite: Davi/Bosco 

Ter – Murilo 

Dinâmica da Igreja 
Dom - 09h  Escola Bíblica Dominical 

                 - 18h  Culto Vespertino 
Ter – 19.30h  Culto Oração/Estudo Bíblico  

Qua - 15h às 17h  Círculo de Oração 
Sex – 19.30h Culto nas Residências 

Sab – 19.30h Culto dos Jovens  

 

“Põe-me como selo sobre o teu coração, como 

selo sobre o teu braço, porque o amor é forte 

como a morte, e duro como a sepultura o ciúme; 

as suas brasas são brasas de fogo, labaredas do 

Senhor” Ct 8.6 



 

 

    
                ESCALA DE OBREIROS (ABRIL) 

PÚLPITO IGREJA SEDE  
05 – Pr. Eudes; 12 – SEMI; 19 – Iza Maria; 26 - Pr. Eudes   

CULTO DEVOCIONAL 
05 – Bruna Vanessa; 12 – SEMI;  

19 – Stefanie; 26 – Isabel Cristina   
MOCIDADE (SÁB) 

 Responsabilidade Pr. Jedaías 
CULTO DA HORA NONA (QUA) 

01 – Pr. Samuel; 08 – Pr. Jedaías;  
15 – Liliane; 22 -  Marlene; 29 - Liliane  

ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (SEG) 
Bosco (01,15,29); Meireles (08,22)  

CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 
05 – Pr. Walter; 12 – Pr. Jedaías;  

19 – Liliane; 26 - Pb. Enoaldo   
 CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 

05 – Pr. Jedaías; 12 – Pr. Walter  
19 – Pb. Emanuel; 26 - Pb. Silas   
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

05 – Dc. Josias; 12 – Pb. Emanuel   
19 – Pr. Jedaías; 26 - Pb. Saul     

CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 
05 – Pr. Samuel; 12 – Davi Silva   

19 – Pb. Carlos Alberto; 26 – Pr. Jedaías     
             ESCALA OBREIROS CULTO TERÇA-FEIRA 

07 – Pr. Eudes; 14 – Pr. Samuel;  
21 – Pr. Jedaías; 28 - Liliane 

ESCALA INSTRUMENTISTA CULTO ORAÇÃO 
Samuel Monteiro (07,21);  Davi Silva (14,28)  

PROGRAMA RADIO 
01 – Pr. Jedaías; 08 – Pb. Enoaldo; 15 – Pr. Liliane;  

22 – Davi Silva; 29 – Pb. Emanuel 
CASA DE ACOLHIDA 

11 - Pr. Samuel; 25 – Dc. Josias 
   

 
 

  

             A OBRA REDENTORA DE CRISTO  

     Segundo o estabelecido por Deus  na eternidade, o 
programa redentor começou a ser operacionalizado 
de fato  com a encarnação do Verbo Divino. “E o 
Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua 
gloria como a glória do Unigênito do Pai, cheio de 
graça e de verdade” Jo 1.14. 
     O Salvador nasceu em Belém da Judeia, nos dias 
do rei Herodes, cresceu em Nazaré na Galiléia dos 
tempos bíblicos. Viveu uma vida ímpar, fazendo o 
bem e libertando aos oprimidos do Diabo, porque 
Deus era com ele (At 10.38). O seu ministério 
restringiu-se a Palestina da época (Judeia, Samaria e 
Galileia), e depois de três anos ele foi traído por um 
de seus apóstolos, Judas Iscariotes, e condenado à 
morte pelo tribunal judaico, condenação essa 
ratificada e executada pelo tribunal romano. A pena 
de morte de crucificação foi executada fora dos 
muros de Jerusalém, num monte chamado Calvário.  
    O fato histórico da morte de Cristo está registrado 
nos quatro evangelhos que constam do Novo 
Testamento, segunda parte da Bíblia Sagrada. 
    A morte de Cristo não foi mais uma morte qualquer 
executada pelo império romano da época, mas fazia 
parte do programa redentor de Deus para salvar o 
homem da condenação do pecado. Essa morte foi um 
sacrifício oferecido pelo Filho de Deus para pagar o 
preço dos pecados do homem. “Sabendo que não foi 
com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que 
fostes resgatados da vossa vã maneira de viver que 
por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o 
precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro 
imaculado e incontaminado” 1 Pe 1.18,19. 
    A morte de Jesus comemorada na sexta-feira da  
semana santa e, principalmente, na celebração da 
Ceia do Senhor é o ponto alto do programa redentor 
de Deus. Com a sua morte Jesus, na cruz, reconciliou 
o homem com Deus. “Isto é, Deus estava em Cristo 
reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando 
os seus pecados; e pôs em nós a palavra da 
reconciliação” 2 Co 5.18. 
   Querido irmão alegre-se por isso e dê muitas graças 
a Deus pela morte de Jesus.  Pastor Eudes Lopes 

 

MANHÃ DE JEJUM E ORAÇÃO: na próxima sexta-feira, 

feriado nacional (sexta-feira da Semana Santa), 

teremos, no santuário sede, uma manhã de jejum e 

oração, no horário das 09.30h as 12h. Nessa manhã 

teremos momentos de oração, de louvor e de estudo 

da Palavra de Deus, atinente ao tema A Obra 

Redentora de Cristo. Convidamos a toda a Igreja para 

esse momento em que estaremos buscando a face 

do Senhor, louvando o Seu grande e glorioso nome, e 

estudando as Sagradas Escrituras.  

SOPÃO ROTA DO SOL: hoje a tarde um grupo de 

irmãos liderado pelo Presb. Evandro José estará 

realizando, na Congregação da Rota do Sol, o sopão 

que é realizado no final de cada mês. A finalidade do 

sopão é atender a comunidade carente daquele 

bairro e, principalmente, proclamar o Evangelho de 

Cristo. Se algum irmão quiser ajudar financeiramente 

procure o Presb. Evandro, a sua ajuda é muito bem 

vinda. 

DEPARTAMENTO DE LOUVOR (DLOV): na última 

reunião do DLOV ficou combinado que os conjuntos 

Coral Filhos do Rei e Ebenézer se apresentarão nos 

cultos de nossa Igreja nos domingos à noite, duas 

vezes cada um no mês. O Coral irá participar do culto 

no primeiro e último domingo e o Ebenézer no 

segundo e terceiro domingo do mês. Louvamos a 

Deus por esses dois conjuntos que tem abrilhantado 

os cultos que oferecemos ao Senhor. 

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DEPTº LOUVOR: foi uma 

benção o culto que celebramos ao Senhor ontem à 

noite. Deus graciosamente em tudo abençoou o 

culto. Registramos a nossa gratidão ao Pastor Éber 

Lucena por ter aceitado o nosso convite e pregado a 

Palavra do Senhor e  ao conjunto Getsêmani de 

nossa Igreja que louvou a Deus no culto com os seus 

belíssimos hinos. Queira o bondoso Deus continuar 

abençoando a esses amados.  

SORTEIO CELULAR: adquira com os jovens o cupom 

para participar do sorteio do celular smarthfone 

SAMSUNG. Cada cartela custa R$ 5,00. Colabore! 

ISABEL REFORÇO ESCOLAR: atenção irmãos, a irmã 

Isabel Cristina, professora experiente da rede pública, 

está oferecendo aulas de reforço escolar de 

Português para os alunos do 6º ano até Vestibular 

bem como para concursos. Atende-se em domicílio. 

Fone 88000677.  

 

 

“Prega a Palavra, insta, quer 

seja oportuno, quer não...” 

 2 Tm 4.2 

   A VOZ CONGREGACIONAL  

RÁDIO CRUZ DAS ARMAS FM 104.9 

QUARTA-FEIRA – 20h às 21h                

www.cruzdasarmasfm.com.br 
 

 

http://www.cruzdas/

